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update juni 2018
Achtergrondinfo
7 verenigingen organiseren het TF (textielfestival); ViltKontaktGroep, LOKK
(kantklosvereniging), Merkwaardig, Quiltersgilde, Kostuumvereniging,Weefnetwerk,
Vrouwen van Nu.
Zij zijn verenigd in Stidoc (Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum). Het
Stidoc heeft een bestuur waarin alle verenigingen zitting hebben. Marjolein van der
Eijk zit daar namens Vrouwen van Nu in. Zij vergaderen 2 keer per jaar. Hier komt
o.a. aan de orde: Textielbibliotheek, gevestigd in Museum de Kantfabriek (ook een
bestuurslid van Stidoc), Textielplatform (online informatiekanaal), andere pr voor de
verenigingen, Textielplein (op de verschillende handwerkbeurzen) en natuurlijk het
Textielfestival.
Het TF is elke vijf jaar. Het volgende is van woensdag 13 t/m zaterdag 16 mei 2020
in de Pieterskerk in Leiden en op verschillende locaties in de stad.
Van iedere vereniging hebben twee mensen zitting in de werkgroep TF. Dit keer zijn
dat Marjolein van der Eijk en Hedwig Hartmans.
De werkgroep komt in september 2018 voor het eerst bij elkaar.
Maar het bestuur van Stidoc is al bezig met de voorbereidingen, indeling, inhoud e.d.
Zoals jullie hebben gezien is in het magazine al een artikel verschenen over het
inleveren van werkstukken voor de expositie in de kerk.
Wat is er straks van de Vrouwen van Nu te zien
De gezamenlijke verenigingen presenteren zich op het Textielplein en elke vereniging
heeft daar ruimte om zich te presenteren met een tentoonstelling van de gemaakte
werkstukken en PR voor de vereniging.
Voor het werk van Textielkunst Nu wordt hierbinnen ruimte vrij gehouden.
De individueel in te leveren werkstukken moeten op een van de drie vastgestelde
thema's gemaakt worden:
Over grenzen
Denkend aan thuis
Bagage
Deze werkstukken moeten voor 1 september 2019 digitaal ingeleverd zijn. Het werk
hoeft dan nog niet af te zijn, maar op de foto('s) moet je wel duidelijk kunnen zien
hoe het eruit gaat zien.
De werkstukken worden dan in november 2019 geselecteerd n.a.v. de foto's.
Het is belangrijk dat de foto's van goede kwaliteit zijn, want er wordt in eerste
instantie op de foto's geselecteerd. Een professionele fotograaf kan daarbij uitkomst
bieden.
De geselecteerde werkstukken worden dan in januari 2020 fysiek beoordeeld en dan
vindt ook de uiteindelijke selectie plaats.
Deze selectieprocedure is bedacht om kwaliteit beter te kunnen waarborgen.

Er komt in de Pieterskerk weer een plek om informatie over de vereniging te laten
zien, ledenwerving.
Er zullen weer demonstraties gegeven worden.
Wat komt er verder in de kerk
arts en crafts markt
leveranciersmarkt
kunstenaarsexpositie
vier kunstenaarsprojecten (zoals vorige editie de benen). Kunstenaars zijn nu nog niet
benaderd.
De werkstukken van de internationale wedstrijd. Hiervoor zal binnenkort een oproep
verschijnen in de media, en dus ook in ons magazine.
Wat hebben we binnen de vereniging nodig om het te laten slagen
Enthousiasme
Inzet
Meedenkers
Meedoeners
Marjolein en Hedwig zitten in de werkgroep en zullen vanuit die werkgroep taken
toebedeeld krijgen (vorige twee edities was dat het bijhouden en in powerpoint zetten
van de internationale wedstrijdinzendingen. Ook was Vrouwen van Nu toen
verantwoordelijk voor de PR). Welke taken dat dit keer zijn is nu nog niet bekend.
We zijn bezig een cursus op te zetten. De techniek is tapisserie en het thema is 'Over
grenzen'. Het is de bedoeling dat de cursus op verschillende plekken in Nederland te
volgen is. Uitgangspunt is het boekje tapisserie van Maria van Hemert (te vinden op
onze website). De docenten zullen hierin de techniek aan de orde laten komen, maar
ook proberen om de deelnemers uit te dagen er vrij mee aan de slag te gaan.
Het is belangrijk dat het TF, net als tijdens vorige edities, in de hele vereniging gaat
leven. Voor twee mensen is het te veel werk om iedereen af te reizen en bellen.
Daarom willen we dit keer gaan werken met provinciale coördinatoren.
Jullie zijn hiervoor telefonisch benaderd.
Wat verwachten we van de coördinatoren:
• promotie maken voor het TF in zijn algemeenheid
• promotie maken om leden te laten meedoen met inzenden van werkstukken
voor in de Pieterskerk
• Helpen met het werven van vrijwilligers.
• Helpen met de promotie van de kunstenaarsobject waaraan zoveel mogelijk
leden mee zouden kunnen doen.
• Doorgeven van alle relevante informatie vanuit de werkgroep TF naar de leden
binnen de provincie.

• Doorgeven alle relevante informatie vanuit de provincie naar de werkgroep TF
Wat kunnen jullie van ons verwachten?
• Enthousiasme
• Inzet
• Maandelijkse update stand van zaken ed
• korte lijnen met de coördinatoren
• bereikbaar voor allen, via mail, telefoon
Heb je vragen?
Heb je opmerkingen?
Wil je helpen?
Heb je ideeën?
Wil je ons spreken?
Bel:
Marjolein van der Eijk: 078-6183981 of 06-25297147
Hedwig Hartmans: 06-41314176
mail:
Marjolein van der Eijk: hoevedebiesbosch@hotmail.com
Hedwig Hartmans: hedwighartmans@hotmail.com

